
Додаток 17  
до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності  

(для освітніх програм, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з 
професій, для яких запроваджено додаткове регулювання) 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в 
освітньому процесі 

Адреса 
приміщення 
(навчальний 

корпус, 
гуртожиток, 
бібліотека,  
спортивний 
зал тощо) 

Наймену-
вання 

власника 
майна 

Площа, 
кв. 

метрів 

Найменування 
та реквізити 
документа 
про право 

власності або 
оперативного 
управління, 

або 
користування 

Документ про право користування 
(договір оренди) 

строк дії 
договору 
оренди (з  
_____ по 
_____) 

наявність 
державної 
реєстрації 

наявність 
нотаріального 
посвідчення 

Головний 
корпус 

(пл. ак. 
Стародубова, 

1) 

ІЧМ 
НАНУ 13436,5 

Свідоцтво про 
право власності 

на нерухоме 
майно, № 
41619385, 
виданий 

03.08.2015 

немає 
потреби 

немає 
потреби немає потреби 

Корпус 
відділів 

металознавства 
та термічної 

обробки 
металів 

(пл. ак. 
Стародубова, 

1) 

ІЧМ 
НАНУ 5120,2 

Державна 
власність, 

закріплена за 
НАН України, 
передана на 

праві 
оперативного 

управління ІЧМ 
ім. З.І. 

Некрасова НАН 
України 

Розпорядження 
кабінету 
міністрів 

України від 06 
лютого 1992 

№70-р 

немає 
потреби 

немає 
потреби немає потреби 

Корпус відділу 
металургії 

чавуну 

(пл. ак. 
Стародубова, 

1) 

ІЧМ 
НАНУ 4064,9   немає 

потреби 
немає 

потреби немає потреби 

Корпус відділу 
металургії 

сталі 
ІЧМ 

НАНУ 2979,8  немає 
потреби 

немає 
потреби немає потреби 
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(пл. ак. 
Стародубова, 

1) 

Корпус 
прокатних 

відділів 

(пл. ак. 
Стародубова, 

1) 

ІЧМ 
НАНУ 2570,8  немає 

потреби 
немає 

потреби немає потреби 

Новий корпус 
ЕВП, 4, 5, 6, 
тех. поверхи 

(пл. ак. 
Стародубова, 

1) 

ІЧМ 
НАНУ 2211,7  немає 

потреби 
немає 

потреби немає потреби 

 
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями 

Найменування приміщення 

Площа приміщень, кв. метрів 

усього 
у тому числі 

власних орендова
них 

зданих в 
оренду 

1.Навчальні приміщення, усього 
у тому числі: 

1960,1 1960,1 - - 

приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо) 

614,8 614,8 - - 

комп’ютерні лабораторії Персональні комп’ютери  - 
спортивні зали 459,3 459,3 - - 
2. Приміщення для науково-
педагогічних, педагогічних 
працівників 

268,5 268,5 - - 

3. Службові приміщення - - - - 
4. Бібліотека, у тому числі 
читальні зали 

617,5 
110,7 

617,5 
110,7 

- - 

5. Гуртожитки Місця надаються у гуртожитках Національної 
академії наук України 

6. Їдальні, буфети  - - - - 
7. Медичні пункти - - - - 
8. Інші - - - - 
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